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 السيدة فاطمة الزىراء
ABSTRACT: 

Since the advent of Islam India has been proving to be cradle of 
outstanding personalities in different fields of Islam and Arabic language 
& Literature. The Arabs who came to India did not forget their language 
and literature, and after their arrival to India they found it a fertile land 

for Arabic poetry also. So they composed poems as well as they up 
brought some great poets of Arabic who found place in the famous 
collections of Arabic poetry. As regards the field of Islamic Studies India 
became the second great centre of Islam and its sciences.  

There are numerous cities and districts in India which produced persona of 
their fields who excelled in different branches of Islamic Studies like Shah 
Waliullah of Delhi and his sons and grandsons, Allamah Siddique Hasan 
Khan and his followers, Maulana Qasim Nanautawi, Allamah Faizul Hasan 
Saharanpuri and his students, and Shibli Numani and his pupils. Being a 
great centre of Islamic sciences Deoband also produced several 
personalities in this field the most famous among them was Hakim Qari 
Muhammad Tayyib Deobandi. He wrote several books on Islamic Studies 

and contributed a lot to the progress and development of Darul Ulum of 
Deoband. The coming article is a simple attempt to highlight his services 

and to introduce him among the readers of the Journal.  
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 قاري زلمد الطيب ، علماء،د دار العلوم ، ديوبنة: الكلمات المفتاحي

 :الملخص
لقد برز يف اذلند شخصيات جبارة يف سلتلف رلاالت العلم والفن فالعبلمة الشاه ويل اهلل الدىلوي 
وأوالده وأحفاد العبلمة تراب علي وأشياعو والعبلمة صديق حسن خان وأوالده وأحفاده والعبلمة شبلي 

فراىي وأتباعو والعبلمة عبد احلي احلسٍت وولده أبو احلسن علي النعماين وتبلمذتو واإلمام عبد احلميد ال

                                                 
 كاتبة ومًتمجة من مديرية أعظم كره، اذلند 
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احلسٍت الندوي والشيخ عنايت رسول وعلماء تشرياكوت وآخرون غَتىم شلن تعتز هبم اذلند وتفتخر 
 بنبوغهم وبراعتهم يف سلتلف رلاالت العلم واألدب والفن.

قرئ زلمد طيب الديوبندي. وديوبند ومن بُت ىؤالء الرجال الكبار العظام الشيخ حكيم اإلسبلم ادل
مدينة علمية خصبة فقد أصلبت ىذه ادلدينة العديد من علماء اإلسبلم وأدبائو وشعرائو وفوق تلك 
مدرستو "دار العلوم" ىي كمثل جامعة إسبلمية ال تبلغ شأوىا اجلامعات اإلسبلمية يف اذلند وال يف 

تمي إىل مدينة ديوبند أو ٗترّج من ىذه اجلامعة خارجها. فمعظم من يسّمي نفسو بالديوبندي إما ين
 اإلسبلمية. وعددىم غَت قليل. وحيثما ذىبوا أناروا شعلة العلم والفن واألدب.

 ىذه ادلقالة تلقي ضوًءا خاطًفا على حياة وخدمات ىذه الشخصية الديوبندية العمبلقة.

 :مدخل في الموضوع
فوا مآثر وزلامد يف سلتلف اجملاالت وادليادين فالشيخ الشاه أصلبت اذلند رجااًل بارزين ومشايخ كباًرا خل

م( والشيخ 1861-1797م( والشيخ فضل حق اخلَتابادي )1762-1702ويل اهلل الدىلوي )
م( 1927-1858م( والشيخ بركة اهلل البهوفايل )1887-1816فيض احلسن السهارنفوري )

ي اذلندي بفضل جهودىم ادلضنية يف سبيل مسلمون ىنود خلدت أمسائهم يف صفحات التاريخ اإلسبلم
-1897نشر اإلسبلم وعلوم أتباعو يف ببلد اذلند وخارجها. والشيخ زلمد طيب الصديقي الديوبندي )

م( أحد منهم فهو أحِت اإلسبلم يف دياره كما رّي العلوم واآلداب والفنون يف 1983من يوليو17
إسبلمي يف اذلند أو يف غَتىا من الببلد. وفيما يلي  منطقتو. إن خدماتو جليلة إىل حد ال ينساىا مؤرخ

 حملة عن سَتتو ودراسة موجزة ألعمالو ومآثره القيمة: 

 :حكيم اإلسالم المقرئ محمد طيب الديوبندي، حياتو وأعمالو
تنتهي شجرة نسبو إىل أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو فقد غادر بعض آبائو نسبو وميزتو العائلية: 

ىاشم الصديقي منطقتو يف عهد ادللك ادلغويل شاه جهان رمحو اهلل ونزل بـ"نانوتو" وأقام هبا الشيخ زلمد 
فأعطاه ادللك العقارات وأجازه بالقيام هبا. ينتمي إليو معظم عائبلت صديقية يف تلك ادلنطقة. شجرة 

 نسبو ىكذا:

ن زلمد ٓتش بن عبلء زلمد طيب بن احلافظ زلمد أمحد بن زلمد قاسم بن أسد علي بن غبلم شاه ب
 الدين بن فتح زلمد بن زلمد نقي بن عبد السميع بن زلمد ىاشم. 

كانت تقيم ىذه العائلة بنانوتو ولكن عندما توىّل جد زلمد طيب الشيخ زلمد قاسم النانوتوي زمام 
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وكبلمها تزوج هبا مسئولية دار العلوم بديوبند ارٖتل إليها وأقام هبا وذلك ألن والده كان ابًنا وحيًدا لوالده 
 فولد حكيم اإلسبلم بـ"ديوان" ونشأ وترعرع هبا.

مل يكن ذلذه العائلة أي صيت ذائع وذكر مجيل قبل جده الشيخ قاسم النانوتوي فهو الذي شاع ذكره 
م. إنو بذل نفسو ونفيسو يف ىذين األمرين 1857يف اآلفاق جملرد علومو وجهاده الستقبلل اذلند يف 

ادلدرسة اإلسبلمية اليت بناىا احلاج عابد حسُت مث بذل قصارى جهوده اجلبارة للدفاع عن اجلليلُت فطّور 
اإلسبلم وادلسلمُت الذين كانوا قد عانوا من اعًتاضات وشبو من قبل اليهود والنصارى. لعبت ىذه 

اة ولده الشيخ ادلدرسة دوًرا بارًزا يف نشر الثقافة اإلسبلمية يف اذلند وخارجها. مث رقّي ادلدرسة يف حي
زلمد أمحد الذي جعلها داًرا للعلوم كما نال لقب "مشس العلماء" من قبل احلكومة، الذي رجعو بعد 
مشورة علماء الدار. وعندما جاء عهد شيخ اإلسبلم أصبحت ىذه الدار العلمية مضاىية ّتامعة 

 عة إسبلمية.األزىر. فكأن ادلدرسة اليت بناىا عامل سللص أصبحت بفضل جهود عائلتو جام

م ومّساه أىل عشَتتو "مظفر الدين" و"خورشيد قاسم" 1897ه/1315ولد الشيخ يف مولده وتربيتو: 
امًسا تارخيًيا. ؤتا أن مولده كان قد جاء مؤخًرا وبعد مدة طويلة وانتظار شديد ْتيث قد مات ثبلثة 

يخ ادلستجابة دعوهتم وىو الذي إخوتو يف صغر سّنهم على التوايل. وكان مولده سبًبا لدعاء أحد ادلشا
 قد نّبأ عن كونو ولًدا ذكًرا وحافظًا للقرآن ومقريًا ومقتدى للناس وعادلًا كبَتًا وحاجًّا لبيت اهلل احلرام.

ه 1322بدأ يتعّلم عندما بلغ سّن القراءة بيد الشيخ ذو الفقار الديوبندي يف رللس ًب عقده يف 
وبندي والشيخ فضل الرمحن وادلفيت عزيز الرمحن والشيخ حبيب وحضره معو شيخ اذلند زلمود حسن الدي

 الرمحن. مجيعهم دعوا اهلل لكونو عادلًا كبَتًا وتقًيا صاحًلا.

بدأ الشيخ دراستو بتحفيظ القرآن وتبلوتو بالتجويد عند احلافظ وادلقرئ عبد الوحيد الذي دعي من اهلل 
وٕتويده وٖتفيظو. حفظ الشيخ القرآن يف عمر يتجاوز اثٍت آباد وأقام يف بيتو معّلًما إياه تبلوة القرآن 

ه. كان قد وىبو اهلل صوتًا جهوريًا مع حلنو اخلاص الذي أجرب الشيخ أشرف 1326عشر عاًما يف 
 علي التهانوي على أن بقّدمو ليصّلي بالناس وىو حاضر يقتدي بو. 

يتعلم اللغة الفارسية عند الشيخ زلمد يسن  بعدما أًب تبلوة القرآن وٖتفيظو بدأ دراسة اللغة الفارسية:
أيب الشيخ ادلفيت زلمد شفيع. كان الشيخ زلمد يسن بارًعا يف اللغة الفارسية ولذلك فقد تضلع، عنده، 
من ىذه اللغة كما تعلم عليو بعض الكتب يف ٕتويد القرآن والرياضيات والفن األخَت قد برع فيو على 

ا أحد إخوة الشيخ زلمد شفيع رمحو اهلل. وكان لو اليد الطوىل يف منشي منظور أمحد. وىو كان أيضً 
الرياضيات. وشلا جيدر بالذكر ىنا أن الشيخ زلمد شفيع ىو من عبّلت الشيخ زلمد طّيب فكبل العادلُت 
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قد تزامنت دراستهما كما تزامنت والدهتما. وكبلمها كان من كبار علماء زماهنما. وكذلك تلمذ كبلمها 
 أشرف التهانوي يف اجملال الروحي. على الشيخ

وبفضل ىذا العامل الكبَت للفارسية قد حصل لو ادلعرفة التامة هبذه اللغة فجعل يقول الشعر كما انطلق 
يكتب هبا فلما زار أفغانستان على دعوة ملكها ألقى اخلطب هبذه اللغة كما ٖتدث معهم فيها فتأثر 

 هبذه اللغة.أدباء أفغانستان وشعراؤىا بعلمو الفائق 

ه 1330بعدما أًب دراسة اللغة الفارسية التحق بدار العلوم، ديوبند يف معرفتو للغة العربية وعلومها: 
وحصل على اللغة العربية وعلومها على األساتذة البارعُت يف اذلند وتفصيل الكتب اليت قرأىا واألساتذة 

 الذين تعلم عليهم فيما يلي:

 األساتذة أمساء الكتب

 العبلمة شبَت أمحد العثماين رمحو اهلل وكربى وبداية ادلرقات صغرى .1

ادلرقات وهتذيب وشرحو وقطيب ومَت  .2
قطيب وسلم العلوم ادلبل حسن وسنن 

 النسأي

 العبلمة البلياوي رمحو اهلل

 الشيخ رسول خان رمحو اهلل محد اهلل وقاضي مبارك وسنن ابن ماجة .3

 شيخ اذلند زلمود حسن رمحو اهلل كافية .4

 الشيخ نبيو حسن رمحو اهلل شرح جامي .5

 الشيخ غبلم زلمد خان رمحو اهلل شرح الوقاية .6

 الشيخ غبلم رسول رمحو اهلل اذلداية )أولُت( وشرح منَتي وغَتمها .7

 الشيخ إعزاز علي رمحو اهلل اذلداية )أخَتين( .8

 على والده اجلليل رمحو اهلل مشكاة وصحيح مسلم .9

يان أصغر حسُت رمحو الشيخ زلمد م سنن أبو داؤود .10
 اهلل
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 الشيخ أنور شاه الكشمَتي رمحو اهلل صحيح البخاري .11

بعدما استفاد من ىؤالء األساتذة الكبار ٗترج من ىذه اجلامعة اإلسبلمية وجعل يفيد الناس من علمو 
 اجلم وعملو الصاحل.

كتب البدائية فعّلم بعد ذلك ًب تعيينو كمدرس يف نفس الدار فجعل يعّلم الطلبة ال تعيينو كمدّرس:
"ىداية النحو" و"القدوري" كما عّلم غَتمها من الكتب األخرى البدائية، وىذه ىي من عادة ادلدارس 
واجلامعات أن األساتذة اجلدد يعطون الفصول البدائية للتدريس لكي ينالوا التجربة التدريسية. مث بعد 

كاة ادلصابيح" حىت دّرس "اجلامع الصحيح مدة غَت مديدة جعل يدّرس الكتب األخرى العليا مثل "مش
 للبخاري" عندما تويف الشيخ فخر الدين رمحو اهلل تعاىل.

شلا يتميز بو الشيخ زلمد طيب يف رلال التدريس أنو كان يسّهل العلوم والفنون للطلبة فما كانوا 
وكذلك مل تكن يواجهون أي صعوبة يف فهم الدروس واستخدامها وتطبيق األصول يف حياهتم اليومية. 

تنال زلاضرتو من عزة العلماء وال من كرم األئمة فكان يعظّمهم كثَتا كما كان يبّجلهم تكرديا. إنو كان 
يسأل الطلبة أن ينتقدوا آرائو كما كان يطلب منهم أن يطالعوا مث أن يسألوا عما صعب وأشكل عليهم 

 م والتكلم.من األمور والقضايا العلمية فكانت الطلبة أحرارا يف التعل

كانت لو رغبة شديدة يف الكتاب العلمي الشهَت يف أسرار الشريعة "حجة اهلل البالغة" فكان يعّلمو 
بكل رغبة ونشاط حىت مل يفتو تدريسو يف كرب سنو، وىذا كما يدل على وذلو مع الشاه ويل اهلل وأعمالو 

 هيمها.الرائعة على إمعان نظره يف أسرار الشريعة وقدرتو على فهمها وتف

وكذلك كانت لو نظرة ثاقبة فيما كتبو العبلمة قاسم النانوتوي فهو كان يبُّت من مؤلفاتو ما مل يستطع 
 ببيانو أحد من الناس فكأن موتو قد سّبب فراغا يف ميدان العلم من ىذه اجلهة.

مهات ؤتا أنو قد أعطي ذىنا حادا مث أكثر دراسة الكتب العلمية من األحدة ذىنو وسعة علمو: 
وادلصادر السيما الكتب اليت تثَت يف الدارس قوة التفكَت وهتدي إىل سبل استخراج األسرار فقد بلغ 
ذىنو ما مل يبلغو غَته من العلماء والفضبلء وأعطى طلبة العلوم وعلماء الفنون ما مل جيدوه من غَته من 

 مثل الكتب يف  علوم القرآن واحلديث والفقو والعلوم اجلديدة.

الشيخ يدّرس األحاديث مثل أئمة احلديث فقد شهد من شهد تدريسو وبراعتو فيو ٔتناسبة تدريس  كان  
ختم اجلامع الصحيح للبخاري. إنو بدأه من حديثو األول مث استمر واستمر حىت بلغ هناية اجلامع مشَتا 

بطل ادلراد إىل نظم األبواب فيما بينها فكأن الكتاب كلو منظم بعضو من بعض بنظم شديد ْتيث ي
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ويفسد اذلدف إذا حرفنا األحاديث أو بّدلنا مواضعها. وىذا كلو من جهود أستاذه العبلمة أنور شاه 
 الكشمَتي رمحو اهلل. 

التصوف ليس إال إصبلح الباطن وتطهَت النفس وتزكيتها ومن طرقها العديدة في ميدان التصوف: 
  مفهومها عند من ديارس ىذه العملية:"البيعة" فيقول الشيخ أبو بكر الغازيفوري مشَتا إىل

"ال هتدف البيعة إال إىل إصبلح النفس وباطن اإلنسان وجعلو طاىرا ومثقفا وذلك ألن نفس اإلنسان 
تتدنس ٔتعايب عديدة من مثل التكرب واحلرص واحلسد والبغض والعداوة والعناد، تثَت الفساد يف الدنيا  

    1األخبلق السيئة وٕتلية األخبلق احلسنة اخلفية"كما تبطل أخراه فالبيعة هتدف إىل كبح 

 مث يقول عن عادة طلبة دار العلوم فيها:

"كان من عادة طلبة دار العلوم يف ذلك الزمن إقامة العبلقة الروحية مع شيخ صاحل ومن مث إصبلح 
   2باطنو عن طريق تربيتو"

شيخ اذلند، رمحو اهلل، الذي قد رجع إىل  فبعدما ٗترج الشيخ من دار العلوم بدأ ينال تربية روحية من
الوطن من مالتا. ولكن من سوء احلظ أنو مل يوّفق حياة طويلة بعدىا إذ فاجأه ادلوت بعدما قضى مدة 
ست سنوات  فقط فبقي الشيخ الديوبندي زلروما من تشرفو باحلصول التام على ىذه الطريقة الروحية 

 اليت قد بدأىا منذ قريب.  

شيخ على العبلمة أنور شاه الكشمَتي الذي كان من خلفاء الشيخ الغنغوىي يف ىذا اجملال. مث ترىب ال
ولكنو مل يسنح لو الفرصة الكاملة لقطع ىذا الوادي إذ شّد العبلمة الكشمَتي رحالو إىل دىابيل فبقي 

 الشيخ الديوبندي غَت تام يف ىذا اجملال مرة أخرى.

بينما كان الشيخ يف البحث عن مرشد روحي كامل إذ توقف نظره على الشيخ أشرف علي التهانوي 
الذي كان يكّرمو كثَتا. اعتكف الشيخ يف بيتو وارتقى، بفضل تربيتو، يف كافة مراحل السلوك حىت شّرفو 

 كات الربانية.احلكيم التهانوي بالبيعة مث باخلبلفة فجعل الشيخ يصلح الناس وينّور قلوهبم بالرب 

قام بإدارة ىذه الدار عدد من رجال ادلسلمُت الصاحلُت فالشيخ احلاج عابد حسُت إدارة دار العلوم: 
والشيخ رفيع الدين والشيخ حافظ أمحد والشيخ حبيب الرمحن العثماين والشيخ شبَت أمحد العثماين 

هتم خَت أداء وقاموا بتقدًن خدمات رجال ال ينساىم التاريخ اذلندي اإلسبلمي فقد أّدى ىؤالء مسئوليا
 جليلة عن الدين وعن الوطن على السواء.
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ففي البداية ًب تعيينو كنائب مدير والده الكرًن الشيخ حافظ أمحد بعدما أصابو ادلرض ومل يقدر على  
اين كبح الفتنة اليت قد ثارت يف زمنو مث ناب مناب الشيخ العثماين، ودلا تويف الشيخ حبيب الرمحن العثم

 ه(.1401جعلتو اذليئة مدير الدار، ادلنصب الذي تواله دلدة نصف قرن تقريبا )حىت 

خبلل ىذه ادلدة الطويلة إلدارة الدار قام الشيخ بتطويرىا من كل جانب فقام ببناء ادلباين الفخمة كما 
طار، بفضلو، قام بتأسيس الكلية الطبية هبا ومن مث ازداد عدد الطبلب كما صعد عدد األساتذة وىكذا 

صيت الدار يف اآلفاق كلها فزارىا الطلبة من خارج اذلند كما زارىا األساتذة والباحثون. فأعان كل 
 منهم يف تقدمها وبلوغها غايتها ادلنشودة.

كان لعادات الشيخ دور بارز يف ىذا العمل ادلبارك فقد وىبو اهلل صربا مجيبل ومصانعة مثالية فكان 
يشكيها بكل اطمئنان وىدوء بال فهو الذي كبح الفنت الثائرة وىو الذي يسمع لكافة الشكاوى و 

ٖتمل احملن ادللّمة ومل يفتح شفيت شكواه وال لسان الغضب. فقد صرب على ىذه كلها جملرد خَت الدار 
 ومن مث خَت ادلسلمُت بأمجعهم.

معاملة الوالد مع مل يكن كذلك مع ىيئة األساتذة وادلوظفُت فحسب بل كانت معاملتو مع الطلبة 
 أوالده بل حنان األم ألطفاذلا فكان يشفق عليهم كما كان حياول لتقدمهم ولزيادهتم علما وتقوى.

ولو كان الشيخ الديوبندي متصفا ٓتصائص مجة وميزات ال ٖتصى إال أن بعض  ميزاتو وخصائصو:
ه على األذى اخلصائص قد أصبحت جزءا ال ينفك من شخصيتو وىي تواضعو لذاتو وحلمو وصرب 

 يف كتاب رآه:-مثبل-وخالص عبوديتو وشفقتو على الطلبة وتشجيعو للصغار فيكتب

"قد غمرين السرور عندما مسعت عن اجمللدين لكتاب "أنوار قامسي". رأيت النسخة ادلبيضة واآلن أنتظر 
 .3الطباعة"

 قام بتدوينو: ويقول عندما مل ينظر اسم ادلفيت ظفَت الدين على "فتاوى دار العلوم" الذي
  4"البد من أن يذكر اسم من قام بتدوين "فتاوى دار العلوم" وذلك ألنو بذل جهود فهو جيدر بذكرىا"

كان الشيخ زلمد طيب مؤلفا زلنكا كما كان عادلا ربانيا فقد قام بتأليف عدد غَت مؤلفاتو ورسائلو: 
يقول ادلفيت زلمد مشتاق التجاروي يف قليل من الكتب ادلهمة عن العلوم الدينية والقضايا ادلعاصرة. 

 عدد مؤلفات الشيخ زلمد طيب:

"يف ىذه احلالة من الًتحال يف اآلفاق قام الشيخ زلمد طيب بتأليف مائة كتاب ما بُت صغَت وكبَت، 
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 5حيتوي بعضها على ْتوث مل يقدر على معاجلتها إال الشيخ رمحو اهلل"
 و وقيمة مؤلفاتو:ويقول الشيخ أسَت األدروي عن أسلوب تأليف

"كان لسانو ينشر أزىار األلفاظ وادلعاين وكان كبلمو شللوءا بالروعة والغَتة مع السجع ادلناسب. وكان 
قد وّفق أسلوبا علميا خاصا كما حصلت لو سعة ادلعرفة. اقرأ كتاباتو ٕتد فيها شوبا من الفكرة ودررا 

  6ة البيان ورواء األدب".من احلكمة وآليل من الوعي الديٍت. وزد على ذلك سبلس

 وفيما يلي ذكر موجز لبعض منها: 

ىذه القضية ليست ببديعة بالنسبة لنا ودلن يتعصب دلذىب واحد للفقو،  اجتهاد وتقليد: .1
واذلند كذلك مل تكد تصون نفسها من ىذه البلية فقد عاش فيها، منذ غابر العصر، فئتان 

ة تقول بأن تقليد األئمة الزم لرجل عادي بل دلن متعصبتان يف أفكارمها وآرائهما الدينية: فئ
جيد فيو السعة والقدرة على فهم النصوص القرآن واألحاديث إىل حد بينما الفرقة األخرى 
ترى أن التقليد ال جيوز ألحد حىت لرجل عادي فهي ترجح التفكَت يف تلك النصوص وحرية 

ذ بناصيتها وتستدل هبا. مل دينع الشيخ االختيار دلذىب يراه ادلرّجح ولكل دالئل وبراىُت تأخ
الديوبندي ذاتو من ىذا اجلدال فقد وقع فيو ولكن بأسلوب علمي مجيل فرسالتو ىذه تأخذ 
تلك القضية ْتيث يذكر ىو أوال ما ىو تقليد األئمة مث ديضي يف ْتوث أخرى حىت يكشف 

 د تقليد األئمة أو رفضو.القناع عن ضرورة تقليد األئمة. ىذه الرسالة مهمة للغاية دلن يري

وجدت يف اذلند فرقة تقابل التعاليم ادلوجودة يف األديان األخرى فتدعي أن النيب علم غيب:  .2
األمي زلمدا صلى اهلل عليو وسلم ديتلك علم الغيب كما تدعي افرق األخرى عن أنبيائهم 

ردت نارىا والشيخ ورسلهم. فّند ىذه الفكرة علماؤنا فقاموا بتأليف كتب قيمة عن ىذا حىت ب
زلمد طيب واحد منهم فهو أّلف ىذا الكتيب يف الرد على ىذه الدعوى مثبتا أنو ليس 
لؤلنبياء صفة هبذا النوع من العلم بالغيب ونبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم أيضا غَت قادر 

ن القرآن على ىذا العلم إال القدر الذي عّلمو الرب ذاتو. أثبت الشيخ دعاويو بدالئل ثابتة م
 واحلديث.

ىذا الكتاب رد على سؤال راىب إسالم كا أخالقي نظام )المنهج اإلسالمي الخلقي(:  .3
من روركي، كان يعتقد أن ادلنهج اخللقي لئلسبلم اسفل شلا يوجد يف اإلصليل الذي دينع عن 

متبناه العادات السيئة ٔتا فيها الزىن وكذلك طرح الراىب سؤاال عن زواج النيب من زينب زوجة 
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زيد رضي اهلل عنو فقد ارتكب ذنبا. رّد الشيخ على ىذين السؤالُت يف ضوء القرآن والسنة 
وتفاسَت الصحابة رضي اهلل عنهم كما أثبت أن الصحف السماوية األوىل ًب ٖتريفها. ويف 

لكتاب النهاية ألقى األضواء على القيم العليا ادلذكورة يف القرآن الكرًن والسنة الغراء. إن ىذا ا
 خَت وسيلة للرد على اعًتاضات اليهود والنصارى على اإلسبلم.

فتنة اإلنكار حديث رسول كا قرآني معيار )مقياس القرآن ألحاديث الرسول(:  .4
باألحاديث فتنة ًب إثارهتا من والية البنجاب مث ازدادت ىذه الفتنة ذياعا وانتشارا يف اذلند  

يوما فيوما وصلد مؤلفاهتم شللوءة باألقوال التافهة  كلها حىت وجدت ذلا مجاعة يكثر أتباعها
عن حقية االستناد إليها وكثرة األقوال ادلضادة والروايات اليت ال سند ذلا وال صلة مع العقول 
ادلثقفة. نظرا ذلذه الفكرة الباطلة والثورة ادلنتشرة قام العلماء بالرد عليها وإمخاد نارىا فكتبوا 

ٖتصى. والشيخ زلمد طيب أيضا شاركهم فيها فكتابو ىذا حلقة  مؤلفات كثَتة ورسائل ال
من ىذه السلسلة الذىبية. أثبت فيو الشيخ شدة استناد رواية األحاديث وضرورهتا يف فهم 
القرآن ومبادئ اإلسبلم مث قارهنا من روايات التاريخ البشري الذي ال يتمتع من ىذه ادليزة كما 

واتر والغريب وغَتمها. إن ىذا الكتاب مهم للغاية يف ذكر سلتلف أنواع احلديث من ادلت
 ادلوضوع.

قد أثار بعض أعداء اإلسبلم األلداء اعًتاضا على كلمة التوحيد "ال إلو إال اهلل  كلمة طيبة: .5
زلمد رسول اهلل" بأهنا ليست عربية خالصة وأهنا من سلًتعات العجم ولذلك فلم يأت ذكرىا 

 يف أقوال الصحابة رضي اهلل عنهم فقام الشيخ بالرد عليها يف القرآن وال يف األحاديث وال
وأثبت رليء جزئيها يف القرآن واألحاديث وأقوال الصحابة كما أشار إىل اتصال أحدمها 
باآلخر وذكر األصول العربية الثابتة وأثبت كوهنا صادقة عليها. فهذه الرسالة قيمة للغاية من 

 ة.     جهة الدين كما ىي مهمة من جهة اللغ

ىذا الكتاب شرح مجيل لقولو صلى اهلل عليو وسلم: من تشبو بقوم فهو التشبو في اإلسالم:  .6
منهم" فقد ذكر الشيخ فيو حدود التشبو كما ذكر حدود االختبلط واألضرار اليت تلحق بقوم 
 بعد التشبو ادلذكور يف احلديث أعبله. فقطع اللحية وما شاهبو من األمور والعادات داخل يف

التشبو بقوم كما أن التجارة وما شاهبو من األمور خارجة عنها. أثبت الشيخ يف ضوء القرآن 
واألحاديث والتاريخ أن دمار قوم ىو تشبهو من قوم ومن فعل ذلك فقد امنحى أثره من ىذه 
البقعة ادلعمورة. إن ىذه الرسالة ذلا قيمة علمية السيما يف يومنا ىذا فإن الشباب يقطع 
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 أو يعفيها أو يبقي جزء منها جملرد اآلخرين ال ألن النيب األمي قد سّن ذلك.اللحية 

ىذه الرسالة رّد على الشيوعية اليت ترى أن النعمة أو النقمة ىي ألجل فلسفة نعمة ومصيبة:  .7
جهة النقل -التجارة وال من اهلل الذي يفعل ىذا جملرد االمتحان. أفحمها الشيخ من جهتُت

آليات القرآنية القائلة بفكرتو كما أثب بالعقل اختبلف الغٌت والفقر. إن وجهة العقل فذكر ا
ىذه الرسالة شهادة للمؤلف على أنو عارف كبَت للقرآن كما أن لو اليد الطوىل على الفلسفة 

 وادلنطق. 

ىذه خطبة ألقاىا الشيخ كشرح لآلية الربانية: داعيا إىل اهلل  آفتاب نبوت )شمس النبوة(: .8
جا منَتا" مث محعها يف صورة كتاب. إنو منوذج مجيل أسلوبو السلس اجلذاب ودليل بإذنو وسرا

قاطع على قدرتو على االرٕتال يف الكبلم عن الدين والكبلم. إنو سَتة دعوية للنيب صلى اهلل 
 عليو وسّلم. 

ىذا الكتاب ادلهم يف جزأين. أوال ذكر فيو الشيخ حكومة اهلل الساذجة فطري حكومت:  .9
ة وخصائصو وميزاتو مث ذكر أن الناس الذين ىم من خلق اهلل وعباده ينبغي ذلم أن الفطري

جيعلوا حكومتهم متشاهبة ْتكومة خالقهم ورهبم. ومعٌت ىذا الشبو بُت احلكومتُت أن 
حكومة الناس تكون ىادئة وآمنة كما صلد يف حكومة الرب جل رلده. فهي ال شللوءة 

بينها، فإدارة احلكومة طبقا ألوامر وإرشادات الرب شيء  باحلكمة فبل تواجو أي خبلف فيما
 خالد وآمن.

وكذا أّلف "دعوت دين كى قرآين أصول" )منهج الدعوة القرآين( و"نسب أور إسبلم" )النسب كما يراه 
اإلسبلم( و"تعليمات إسبلم أور مسيحي إقدام" )التعاليم اإلسبلمية وإقدام النصرانية( و"إسرائيلي كتاب 

ي روشٍت مُت" )بنو إسرائيل كما يراىم الكتاب والسنة( و"روايات الطيب" )روايات الطيب( وسنت ك
و"مقامات مقدسة" )األماكن ادلقّدسة( و"علماء ديوبند كا ديٍت رخ" )اجلانب الديٍت يف سَت علماء 
ديوبند( و"مسلك ديوبند" )مذىب ديوبند( و"فلسفة مناز" )فلسفة الصلوة( و"شأن رسالت" )أمر 

 الرسالة( و"شهيد كرببلء ويزيد" )شهيد كرببلء وأمر يزيد( و"إيك قرآن" )كتاب رباين وحيد(.

 خاتمة الكالم:
بدا من ىذه الدراسة الوجيزة أن احلكيم ادلقرئ الشيخ زلمد طيب الديوبندي كان من علماء دار العلوم 

وا شبابًا بارعُت وأدباء وكاتبُت، مث بديوبند، الذين نشأوا وترعرعوا يف ْتبوحة العلم واألدب والفن، فنشأ
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جعل خيدم دار العلوم بديوبند فلم يأول أي جهد يف خدمتها وتطويرىا وتبليغها قمة العلم والصبلح. 
وّتانب ىذه اجلهود اجلبارة فقد اعتٌت ىذا الشيخ الديوبندي بتأليف الكتب والرسائل العلمية يف سلتلف 

وتقليد" )االجتهاد والتقليد( و"علم غيب" )العلم بالغيب( فروع العلم اإلسبلمي فأّلف "اجتهاد 
و"إسبلم كا أخبلقي نظام" )ادلنهج اخللقي لئلسبلم( و"حديث رسول كا قرآين معيار" )مقياس القرآن 
ألحاديث الرسول( و"كلمة طيبة" )الكلمة الطيبة( و"دعوت دين كى قرآين أصول" )منهج الدعوة 

لنسب كما يراه اإلسبلم( و"تعليمات إسبلم أور مسيحي إقدام" القرآين( و"نسب أور إسبلم" )ا
)التعاليم اإلسبلمية وإقدام النصرانية( و"إسرائيلي كتاب وسنت كي روشٍت مُت" )بنو إسرائيل كما يراىم 
الكتاب والسنة( و"روايات الطيب" )روايات الطيب( و"علماء ديوبند كا ديٍت رخ" )اجلانب الديٍت يف 

بند( و"فلسفة مناز" )فلسفة الصلوة( و"شأن رسالت" )أمر الرسالة( و"إيك قرآن" سَت علماء ديو 
 )كتاب رباين وحيد( وغَتىا من ادلؤلفات اليت خيلد ذكرىا على صفحات التاريخ اإلسبلمي. 
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